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Des del setembre passat el paleògraf 
i historiador alemany Matthias M. Tisc-
hler és codirector del projecte europeu 
«After Empire. Using and Not Using 
the Past in the Crisis of the Carolingian 
World, c. 900-c.1050» (UNUP). Es tracta 
d’un projecte que s’estendrà durant 
els propers quatre anys que estudia el 
paper de la cultura carolíngia i postca-
rolíngia en els processos de construcció 
d’identitat de les regions perifèriques 
d’Europa al llarg del segle X. El pro-
fessor Tischler col·labora amb quatre 
companys més que treballen des de 
Berlín, Viena, Exeter i St. Andrews.

Vostè forma part de l’equip 
d’investigadors del projecte UNUP. 
Amb quina finalitat es va crear?

Els meus companys i jo treballem 
plegats en aquest projecte europeu, 
el qual, al seu torn, se subdivideix 
en cinc branques d’investigació, que 
venen a ser cinc projectes individuals, 
ubicats arreu d’Europa: Barcelona, 
Berlín, Viena, Exeter i St. Andrews. Tot 
i que cadascuna d’aquestes branques 
treballa i fa recerca segons les seves 
pròpies prioritats, temes i qüestions 
específiques, això no obstant, com-
partim un mateix objectiu: volem 
estudiar de quina manera els dirigents 
d’aquella època —un moment de re-
orientació política, religiosa i cultural 
per a Europa—, prenien les decisions 
i si utilitzaren o no utilitzaren el seu 
propi passat com a eina per dur a 
terme les seves accions. Per a aquest 
propòsit, ens reunim regularment en 
tallers interns i reunions públiques i en 
discutim els resultats provisionals, des 
d’una òptica general i específica, per 
tal d’elaborar publicacions conjuntes i 
traçar-ne el camí a seguir. 

El tret especial d’un projecte d’HERA 
(Humanities in the European Research 
Area) és que els seus membres fan re-
cerca innovadora, adreçada no només 
als científics, sinó també a un públic 
més ampli, no estrictament acadèmic. 
El projecte té, per tant, dues vessants: 
una de científica i una altra de política 
i social. Per a això, hem creat una pà-
gina web inicial, on s’hi pot trobar un 
bloc de notícies i d’informació sobre el 
projecte en general. Aquesta pàgina 
web serà l’eina que ens permetrà, en 
un futur proper, de treballar conjun-
tament amb museus, escoles i altres 
institucions educatives. Hi publicarem 
textos multilingües, imatges, mapes 
i altres materials relacionats amb el 
nostre tema d’estudi (https://arts.st-an-
drews.ac.uk/after-empire/about/).

Pel que fa al meu projecte concret, 
focalitzat a Catalunya i que porta per 
títol «From Carolingian Periphery to 
European Central Region: The Written 
Genesis of Catalonia», hem penjat a la 
xarxa també una pàgina web pròpia, 
a la UAB, on presentarem el patrimoni 
de manuscrits carolingis de Catalunya 
en el seu marc europeu (http://pagines.
uab.cat/unup/). 

L’objectiu d’aquest macroprojecte 
és informar al públic europeu que el 

«El patrimoni carolingi de Catalunya és un 
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nostre continent fa més de mil anys va 
passar per una fase crítica de transició 
i transformació, però també va sobre-
viure. La perspectiva innovadora del 
nostre projecte és que, per primera 
vegada, comparem sistemàticament 
l’ús o el no ús de la pròpia història i 
cultura a les regions centrals d’Europa, 
en una època que és encara, en gran 
part, poc estudiada, acadèmicament 
parlant.

Aquest projecte se centra en 
l’estudi del segle X. Què té d’es-
pecial aquesta època històrica poc 
coneguda de l’Europa occidental?

Els acadèmics qualifiquem aquesta 
època d’«allargassat» o de «dilatat se-
gle X», car aquest segle, històricament 
parlant, no va acabar-se simplement 
amb el tombant del primer mil·lenni, 
sinó que s’allargà fins al 1050, uns 
anys crucials per a l’esdevenir histò-
ric del moment, decisius per definir 
nous objectius: és el moment en què 
comença la reforma de l’Església, que 
es vincularà més tard amb el nom del 
papa Gregori VII. És aquesta una època 
de bonança econòmica, política i fins 
i tot religiosa per a les societats de 

l’Europa llatina. 
Fins ara, el segle X havia estat defi-

nit més aviat com un període de mera 
transició entre un món passat, el dels 
carolingis, i un nou món, el de les naci-
ons europees de l’edat mitjana central, 
la força innovadora de les quals, com a 
origen del que seran els nous esdeve-
nirs històrics, ha estat infravalorada. El 
nostre interès científic i polític se centra, 
precisament, en aquest estira-i-arronsa 
històric entre el «mai més» i l’«encara 
no», entre el vell i el nou: en aquesta 
dualitat, crec, rau el to innovador i 
actual del nostre projecte, en què els 
europeus de principis del segle XXI s’hi 
poden redescobrir.

Concretament, la seva recerca se 
centra en el territori català d’aquell 
moment. Quines característiques 
específiques el fan interessant?

Les investigacions prèvies sobre l’ori-
gen i l’esdevenir de la Catalunya medie-
val es van centrar principalment en la 
formació política i legal dels comtats de 
l’anomenada Marca hispànica del segle 
IX envers un poder polític independent 
del rei carolingi de la Francia occidenta-
lis, llavors del rei de França. Pel que fa a 
aquesta òptica històrica, certament, hi 
ha diversos estudis excel·lents d’inves-
tigadors catalans, francesos i fins i tot 
angloamericans. 

Per contra, el que ha estat menys ben 
estudiat —i amb prou feines valorat 
i difós internacionalment— és la rica 
tradició de manuscrits carolingis de 
Catalunya, com a testimonis històrics 
que són des del punt de vista de la for-
mació d’una pròpia identitat lingüística, 
cultural i religiosa en la Mediterrània 
occidental. De fet, als arxius i bibliote-
ques catalanes, hi ha encara molt per 
descobrir, classificar i difondre interna-
cionalment. I, en aquesta mancança, 
soc conscient que el major responsable 
cal trobar-lo, precisament, en la situa-
ció política de l’Espanya del segle XX, 
la qual evità una integració plena de 
Catalunya dins la comunitat científica 
internacional: aquesta marginació po-
lítica ens explica el fet que la història 
carolíngia i postcarolíngia de Catalunya 
no sigui encara visible ni present en la 
memòria col·lectiva d’Europa.

També hi toquem la qüestió de l’ús 
o no ús d’aquest important patrimoni 
històric d’una part integral d’Europa 
en el nostre temps. Així doncs, aquest 
nostre projecte HERA és un primer pas 
ferm que enceta el camí per canviar-ne 
la situació d’oblit. En aquest sentit, aquí, 
a Catalunya, oferim un treball pioner 
d’àmbit científic, social i religiós, que 
ha de tenir un bon impacte nacional i  
internacional.

Quin paper va tenir el cristianis-
me medieval en la formació de ter-
ritoris com ara Catalunya o d’altres?

Justament en el nostre període ca-
rolingi es desenvolupen les estructures 
bàsiques de l’Europa actual. Al mateix 
temps, la formació de l’Imperi carolingi 
promou també la difusió i la consolida-
ció del cristianisme en l’Europa del nord 
i oriental: a Saxònia, Escandinàvia, però 
també a Bohèmia i a la Marca orientalis 
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(actual Àustria). A la Mediterrània, 
els carolingis van entrar en contacte 
amb la cultura bizantina i amb el món 
àrab del tercer nou poder, els territoris 
islàmics a la península Ibèrica, el sud 
d’Itàlia, el nord d’Àfrica i el Pròxim 
Orient. Al nord i nord-est de la penín-
sula Ibèrica, comencen a aparèixer, ja a 
finals del segle VIII, aquests moviments 
que avui anomenem de «reconquesta» 
i de «repoblació». Al segle IX es for-
men, al nord-est de la península, els 
comtats carolingis de la ja esmentada 
Marca hispànica, de la qual sorgiran 
Catalunya i Aragó. 

Tots aquests processos de formació 
religiosa i política no són comprensi-
bles sense la participació massiva de 
figures eclesiàstiques decisives, com 
són bisbes, abats, clergues, canonges 
i monjos, tots els quals procedien de 
les mateixes famílies nobles, que les 
que, en el món secular, tallaven, polí-
ticament, el bacallà.

Com va influir l’espiritualitat 
religiosa en la creació de la cultura 
medieval?

El paper del monaquisme, així com 
també d’altres formes de vida religiosa, 
és de primer ordre per a la formació 
de la cultura d’Europa i, a la vegada 
també, per a la Catalunya medieval. 
La complexa cultura carolíngia està 
inextricablement lligada a la imposició 
gradual del monaquisme benedictí 
sobre la base de la regla de Benet 
de Núrsia (en detriment de les altres 
formes primitives de vida monàstica). 
És menys conegut, però, el fet que, 
durant el regnat del fill de Carlemany, 
l’emperador Lluís el Piadós, es defi-
neixen amb exactitud, per primera 
vegada, altres formes de vida religiosa, 
les quals gradualment seran imposa-
des per una regla: així s’esdevé en la 
regulació de la vida dels canonges i en 
la regulació de les comunitats monàsti-
ques femenines. És en aquest moment 
històric, doncs, quan assistim a un 
primer desplegament de les formes 
de vida religiosa, que ha esdevingut 
generalment típic de l’Església llatina 
i de la civilització occidental.

És agosarat concebre l’imperi de 
Carlemany com un predecessor de 
la UE? Fins a quin punt la Catalunya 
i l’Europa actuals són hereves de 
la reestructuració postcarolíngia 
del segle X?

Cal dir, de primer, que el paper de 
Carlemany com a «pare d’Europa» ha 
anat canviant al llarg del procés d’uni-
ficació europea. Però els punts de vista 
que tenim sobre aquesta excepcional 
personalitat històrica d’Europa també 
depenen del lloc d’on venim: jo, per 
exemple, provinc d’una família d’as-
cendència austríaca, txeca, francesa i 
hongaresa. Els meus pares hagueren 
d’exiliar-se de les seves terres nadiues 
per causa de la Segona Guerra Mun-
dial, i jo soc nascut a l’Alemanya occi-
dental, un dels motors impulsors del 
desenvolupament, acabada la guerra. 
Però l’Europa actual, encarada i ober-
ta a l’est, ja no és comparable amb 
l’Europa de la meva pròpia infantesa, 

la qual cosa va continuar enfortint el 
segle XI. 

I pel que fa a Catalunya?
La mateixa progressió es pot obser-

var a Catalunya, tot i que no disposem 
de xifres precises encara, atès que ens 
manquen encara estudis moderns 
sobres els escriptoris catalans de l’alta 
edat mitjana. A Catalunya, hem de pro-
cedir de manera modesta i assenyada 
al mateix temps: ens cal treballar amb 
la documentació que tenim, pas a pas. 

La característica especial de la tra-
dició primerenca manuscrita de Cata-
lunya és que mostra un reflex precís 
del caràcter històric d’aquesta zona 
de transició entre la Gàl·lia, Itàlia i la 
resta de la península Ibèrica: hi tro-
bem manuscrits importats d’aquestes 
altres regions europees, però també 
manuscrits de producció pròpia, que 
a poc a poc van diferenciant-se de les 
influències estrangeres, sense que tan-
mateix arribin a renunciar per complet 
a les influències dels territoris foranis. 

Què trobem en els manuscrits?
La cultura que ens transmeten els 

manuscrits carolingis comprèn un 
ventall molt ampli que s’estén, des 
de la literatura pagana antiga, la 
qual majoritàriament només ha estat 
conservada en còpies carolíngies, pas-
sant pel ric patrimoni dels Pares de 
l’Església, fins a la pròpia producció 
literària, que cobreix tots els camps del 
coneixement. Especialment emotives 
em semblen les còpies d’obres dels 
nous autors carolingis, perquè ens 
testimonien que ja es llegien a la Cata-
lunya de l’alta edat mitjana. En aquest 
fet, hi hem de veure una comunitat 
europea amb bones comunicacions, 
que sap perfectament quins textos, 
antics i nous, són els importants per a 
la formació d’una identitat comuna. 
Extrapolant-ne aquest tret a l’actuali-
tat, hauríem d’esperar que els nostres 
dirigents polítics i eclesiàstics actuals 
realitzin una política cultural tan sàvia 
com aquella, i puguin ajudar-nos a fer 
una bona presentació del projecte, 
d’aquest ús històric del passat adaptat 
al temps present.

que era encara l’Europa d’Adenauer, 
De Gaulle i Kohl.

De fet, en aquest sentit, potser 
podríem preguntar-nos si verament 
el Premi Internacional Carlemany 
d’Aquisgrà pot tenir la mateixa accep-
tació històrica i política en els països 
d’Europa centrooriental, que no tenen 
de base el llegat carolingi, que en els 
països del cor d’Europa, forjats per 
Carlemany i els seus descendents.

Per contra, puc, però, afigurar-me 
que, avui, les terres de frontera peri-
fèriques de l’Imperi carolingi, com Ca-
talunya, la identitat religiosa, cultural i 
política de la qual es deu al patrimoni 
carolingi, pot i vol donar a Europa, en 
el seu si, una nova embranzida per 
al desenvolupament i la consolidació 
de la seva identitat. I realment trobo 
a faltar aquesta perspectiva històrica 
sobre Europa en el debat actual polític, 
social i cultural, que actualment estem 
vivint a Catalunya.

De quines fonts de documenta-
ció se serveix en la seva recerca?

Tot aquest macroprojecte, i, per 
tant, el nostre projecte individual, 
treballa amb el ric patrimoni de ma-
nuscrits del dilatat segle X. Només, a 
tall d’exemple, perquè us feu una idea 
de la magnitud de la tradició europea, 
sabem avui que, fins l’any 800, ens 
han pervingut aproximadament 2.000 
manuscrits complets o fragmentaris, 
mentre que del segle IX tenim constàn-

cia actualment d’uns 7.000 manuscrits 
conservats. Fins ara, cap científic no 
ha pogut fer recompte de la tradició 
manuscrita del dilatat segle X present 
en les biblioteques europees i inter-
nacionals, perquè l’estat de la recerca 
no és encara prou avançat. Se suposa 
que a tot Europa hi hagué una certa 
disminució de producció manuscrita 
durant la primera meitat del segle 
X, però llavors, a partir del 950, se’n 
documenta un augment significatiu, 

Manuscrit carolingi del segle X (Arxiu episcopal de Vic).




